Изх. № М-104
Дата: 22.08.2017 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП
във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП
РАЗДЕЛ І

Процедура
Възложител:

Община Първомай

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00646-2017-0006

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Обществен превоз на пътници по линии от
утвърдените Общинска, Областна и Републиканска
транспортни схеми от квотата на Община Първомай
по обособени позиции“

Предмет на поръчката:

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

60 месеца
на

634 093.00
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 2

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС:

27.07.2017 г.

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП:

27.07.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

31.08.2017 г.

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
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решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението за изменение или допълнителна информация;
методиката за оценка;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации
Констатации и препоръки:

В поле VII.3) по отношение на срока за обжалване е цитирана разпоредбата
на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Доколкото процедурата е „открита“ и срокът за
получаване на оферти не е съкратен коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от
ЗОП. Констатацията е валидна и по отношение на поле VI.4.3) на обявлението за
обществена поръчка.
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Описание
Констатации и препоръки:

В поле II.2.4) и за двете обособени позиции се съдържа еднаква
информация – наименованието на двете обособени позиции, но по отношение на
обема на услугите е направена препратка към техническите спецификации.
Посочването в обявлението на данни за обема на услугите, макар и прогнозни
или приблизителни е необходимо, за да могат заинтересованите лица да
преценят дали поръчката е по възможностите им (вж. чл. 46, ал. 2 ЗОП и
Приложение № 4, Раздел II, Част „Б”, т. 7 ЗОП).
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В документацията за участие, в раздел „Изисквания към участниците“,
„Други основания за отстраняване…“, възложителят е посочил основания за
отстраняване по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Следва да се има предвид, че възложителят не
може да отстрани участник въз основа на това обстоятелство, доколкото
информация за него не се съдържа в обявлението, с което се оповестява
откриването на процедурата (чл. 55, ал. 2 ЗОП). Освен това не е посочена
конкретна професия или дейност, за които се прилага основанието по чл. 55, ал.
1, т. 2 ЗОП.
Технически и професионални възможности
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Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) и за двете обособени позиции е посочено, че автобусите
трябва да са включени към лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз за извършване на международен
превоз на пътници (лиценз на Общността). По отношение на чуждестранните
участници следва да се има предвид, че на етап подаване на оферта за тях е
приложим аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в
която са установени (вж. чл. 10, ал. 1, ал. 3 и чл. 60 ЗОП), а на етап сключване на
договор избраният за изпълнител трябва да представи документ, с който да
докаже, че има право да изпълнява дейността в Република България, вкл. че
притежава лиценз, ако това е необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).
ІІ.5) Методика
Констатации и препоръки:

С показател Ц се оценява цена на билетите за единично пътуване по всички
автобусните линии, но е спорно дали този показател отчита разходите на
възложителя за изпълнение на поръчката, доколкото те са от значение по
Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози
по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване
на превозите.
РАЗДЕЛ III

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.
2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-35/14.08.2017 г.)
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